REGULAMIN
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Wstęp
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku,
działa w oparciu o Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z
późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły, zgodnie z którym zasady niniejszego regulaminu nie
mogą być sprzeczne.
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją służącą
rozwiązywaniu problemów społeczności szkolnej.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
4. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun.

Samorząd klasowy
1. Podstawowym organem Samorządu jest Samorząd klasowy.
2.
Do głównych zadań Samorządu Klasowego należy:
3.
Reprezentowanie interesów klasy.
4.
Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym.
5.
Czynny udział w organizowaniu życia społeczności klasowej i szkolnej.
6.
Informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Klasowy w każdym roku szkolnym, nie później niż do 20 września, wybiera w
demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli, którymi są:
-

Przewodniczący klasy



Jego zastępca



Skarbnik.

Samorząd Klasowy, jeśli uzna za celowe, może także powołać Sekretarza, kronikarza itp.
7.
Samorząd Klasowy w porozumieniu z wychowawcą na początku każdego roku szkolnego
typuje swoich przedstawicieli do Zarządu Samorządu. Kandydaci są wybierani z poszczególnych
klas w ilości dwóch osób – mogą to być również członkowie Samorządu Klasowego.

Cele
1. Celem Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim
postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i
zadaniami społeczności szkolnej, dążeniu do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia
własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów powinna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie
patriotyzmu, pielęgnowanie dobrego imienia szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych oraz rozwijanie wrażliwości poprzez zaangażowanie w
akcje pomocowe.

Władze Samorządu
1. Władzami Samorządu są:
- Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele klas wybrani przez
poszczególne Samorządy Klasowe,
- Zarząd, który tworzą:
przewodniczący Samorządu
vice przewodniczący
sekretarz.
2. Powołanie Zarządu odbywa się w drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą uczniowie
klas IV-VIII oraz nauczyciele pracujący w szkole.
3. Zmiany w jego składzie mogą być dokonywane tylko w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach
na zebraniu Samorządu.
4. Uroczyste zaprzysiężenie nowego Zarządu odbywa się na apelu w obecności społeczności
szkolnej.
5. Podstawowym zadaniem Zarządu jest reprezentowanie Samorządu oraz wspólne z jego
opiekunem kierowanie bieżącą pracą Samorządu.

Zadania i uprawnienia Samorządu
1. Podstawowe zadania i uprawnienia Samorządu to:
- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
- współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie szkoły oraz opiekunem Samorządu
Uczniowskiego klas młodszych w zakresie:
- organizacji i uczestnictwa w imprezach ogólnoszkolnych,
- uczestnictwa w akcjach charytatywnych.
- przedkładanie opinii dotyczących problemów uczniów wychowawcom klas lub Dyrekcji Szkoły,
- organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
- stworzenie klimatu życzliwości i troski o dobre samopoczucie uczniów, zwłaszcza klas
młodszych,
- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w szkole, w środowisku
rówieśniczym i rodzinnym,
- kontrolowanie przestrzegania obowiązujących praw i norm w szkole.

2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, w szczególności
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

Prawo do zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,


Klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,



Prawo do jasnej, umotywowanej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,


Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,

Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami,


Prawo głosu w wyborze nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.

3. Samorząd działa w oparciu o plan pracy na dany rok szkolny.
4. W czasie trwania roku szkolnego Samorząd organizuje zebrania. Odbywają się one w miarę
potrze, na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.
5.
W zebraniach uczestniczą:
- I spotkanie – Zarząd, Członkowie Samorządu i oraz Członkowie Rady. Celem tegoż spotkania
jest przedstawienie planu pracy Samorządu na dany rok szkolny oraz zapoznanie Rady z
obowiązującymi w szkole regulaminami.
6.
Kolejne spotkania – Zarząd, opiekun Samorządu.
W zebraniach mogą brać także udział:
- Dyrektor Szkoły,
- Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Kadencja władz, wybory
1. Kadencja władz Samorządu trwa jeden rok.
2. Kandydatem może być uczeń powołany w drodze demokratycznych wyborów, którego postawa
nie budzi zastrzeżeń. W chwili odejścia ze szkoły (ukończenia nauki, przejścia do innej szkoły
itp.) automatycznie przestaje być członkiem Samorządu i jego władz.
3. Wybory do Samorządu odbywają się tajnie. Przebiegają dwuetapowo.
4. Najpierw Samorządy Klasowe, w porozumieniu z wychowawcą, typują maksymalnie dwóch
przedstawicieli spośród uczniów klas V i VIII-ych (I tura). Zgłoszenie kandydatów następuje
pisemnie. Powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz klasę, w której się uczy. Wybory
odbywają się we wrześniu, w każdej klasie osobno.
5. Samorządy klasowe lub też sami zainteresowani na kilka dni przed wyborami zobowiązani są
dostarczyć opiekunowi Samorządu w formie pisemnej charakterystyki kandydatów ubiegających
się o miejsce w Zarządzie, które następnie prezentowane są na tablicy ogłoszeń.
6. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza, w skład której mogą wchodzić uczniowie
szkoły, nauczyciel oraz pedagog. Ilość członków Komisji zależna jest od potrzeb. Po
wyznaczeniu składu Komisji członkowie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę oraz
sekretarza. Komisja działa pod nadzorem Opiekuna Samorządu.
7. Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami
kandydatów.
8. Głosować można wyłącznie na jednego kandydata. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska
wybranego kandydata. Niepostawienie znaku „X” lub postawienie więcej niż jednego takiego
znaku czyni głos nieważnym. Karty wyborcze wrzucane są do urny w obecności Komisji.
Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów, zastępcą i
sekretarzem kolejni.
9. Kandydaci, za obustronna zgodą mogą zamienić się funkcjami. Zmiana ta może być dokonana
tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
11. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza opiekun Samorządu Uczniowskiego i podaje
wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w
ciągu kolejnych 24 godzin.
12. Komisja przeprowadza wybory, liczy głosy, ogłasza wyniki i sporządza protokół z wyborów.
13. Wybory do Zarządu odbywają się na przełomie września i października.
14. Wybory są tajne, uczestniczą w nich uczniowie klas IV – VIII oraz nauczyciele.
15. Wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby wszystkich uczniów
uprawnionych do głosowania.
16. W przypadku niekompetencji członka Zarządu pozostali członkowie rady wraz z opiekunem
Samorządu mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.
Niekompetencją jest m.in. nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej
funkcji, działanie niezgodne z regulaminem Samorządu, ośmieszanie zajmowanego przez siebie
stanowiska, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady Samorządu oraz innych
organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
17. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać zmieniony o kolejne punkty na
zebraniu Samorządu.

Opiekun Samorządu
1. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
Pośredniczy miedzy uczniami a nauczycielami.
2. Opiekun uczestniczy we wszystkich formach pracy Samorządu. Czuwa nad realizacją zadań
wynikających z planu pracy. Prowadzi dokumentację Samorządu.
3. Opiekunem Samorządu jest nauczyciel proponowany przez uczniów, akceptowany przez
Dyrekcję Szkoły.

Komisje i sekcje
1. Do realizacji swoich zadań Samorząd może powołać Komisje lub Sekcje.
2. Powołane Komisje/Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok szkolny) lub
nadzwyczajny (doraźny).
3. Przy powołaniu Komisji/Sekcji należy określić:
- Nazwę Komisji/Sekcji
- Zakres działań
- Przewodniczącego odpowiedzialnego przez Samorządem za jej pracę
- skład osobowy.
4. Członkowie Komisji/Sekcji powołani są spośród przedstawicieli Rady Samorządu
Uczniowskiego na zebraniu Samorządu.

Fundusze
1. Samorząd Uczniowski może prowadzić działalność dochodową, np. bufety okolicznościowe,
okazjonalne kiermasze, itp. służącą finansowaniu jego działalności.
2. Wszelkie imprezy dochodowe muszą mieć akceptację Opiekuna Samorządu i Dyrekcji Szkoły.
Uzyskane środki są deponowane na książeczce SKO. Dokumentację rozliczeń finansowych
prowadzi opiekun Samorządu.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego podlega modyfikacjom wynikającym ze specyfiki pracy
szkoły.
2. Wszystkie decyzje Samorządu podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów
na zebraniu w obecności co najmniej połowy składu Samorządu.
3. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom.
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